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Akdemistanbul Dil Eğitim Kurumlarının bir markası olarak 2018 yılından itibaren 
hizmet vermeye başlayan “Akdem Sınav Merkezi”, Yabancılara Arapça ve Türkçe 
öğretimi alanında ölçme ve değerlendirme konusunda öncü bir kurum olarak 
hizmet vermektedir.
 
Türkiye’de ve dünya genelinde birçok kurum, Arapçayı ileri seviyede bilen personel 
arayışına girmekte, kendisine gelen başvurularda adayların Arapça dil seviyesi ile bu 
alandaki yeterliliğini ölçmek istemekte ancak bu konuda çeşitli zorluklar 
yaşamaktadır. Akdem Sınav Merkezi bu zorlukların aşılması noktasında çözüm 
ortağı olmak, objektif kriterlere göre ve profesyonel raporlamalarla dil alanında 
seviye tespit sınavları yaparak kurumların İK birimlerine destek vermek amacıyla 
yola çıkmıştır.



Akdem Sınav Merkezi’nin kurulmasındaki temel amaçlardan birisi eğitim ve iş 
dünyası arasında işlevsel bir bağ kurmaktır. Bu sistem ile sektörlerin ihtiyaç 
duyduğu dili nitelikli seviyede kullanabilen personel adaylarını belirlemek ve onların 
uygun sahalarda istihdam edilmelerine destek olabilmek hedeflenmiştir.
  
Akdem Sınav Merkezi uygulamış olduğu YKS, YDS ve YÖKDİL Deneme sınavlarının 
yanı sıra, eğitim kurumlarındaki yabancı dil öğretimi durum tespit çalışmaları için 
yapmış olduğu deneme sınavları ile önemli bir boşluğu doldurmaktadır.

Akdem Sınav Merkezi,
 
• Bireylere 
• Eğitim kurumlarına 
• Şirketlere
• Sivil toplum kuruluşlarına Arapça dil seviyelerinin belirlenmesinde ölçme ve 
değerlendirme yapmakta;

• Özgün deneme sınavları, 
• Seviye Belirleme Sınavları, 
• Yazılı sınavlar,
• Sözlü mülakatlar icra ederek bunların sonuçlarını belgeleyip sertifikalandırmakta 
ve kurumlara bu konuda ayrıntılı raporlar sunmaktadır.

Bünyesindeki uzman sınav kadrosuyla profesyonel düzeyde hizmet sunan Akdem 
Sınav Merkezi, Avrupa Dil Standartlarını temel alarak yabancı dil seviyesini net ve 
anlaşılır ölçeklerle tespit edip bu konuda objektif raporlamalar yapmaktadır. Akdem 
Sınav Merkezinden alınacak Arapça Dil Yeterlilik Sınavı (ADYS) Sonuç Belgesi, kişinin 
dile dair bilgi ve becerisinin ne düzeyde olduğunu göstermekte ve ona, bir işe 
başvururken sahip olduğu dil becerisini sergileme olanağı vermektedir. Böylece 
kişinin dil yeterliliğini kanıtlama konusunda büyük avantaj sağlamaktadır.
Dilin dört temel becerisi olan okuma, yazma, konuşma ve dinleme becerilerini 
ölçen sınav türleri ile Akdem Sınav Merkezi Türkiye’de bu kapsamda hizmet veren 
en büyük merkezdir. Farklı üniversitelerin ve kurumların da sınavlarını icra eden 
Akdem Sınav Merkezi özellikle Arapça Dil seviyesini ölçümlemekte alanın en iddialı 
kuruluşudur. 
 

Akdem Sınav Merkezi Nasıl Bir Hizmet Sunmaktadır?



Türkiye’de bir ilk olarak uygulanan özgün YDS-YÖKDİL Online Deneme Sınavı söz 
konusu sınavlara hazırlık yapan adaylara kendilerini denemek için önemli bir imkan 
sunmaktadır. Deneme sınavlarının soruları Akdemistanbul’un uzman kadrosu 
tarafından, ÖSYM’nin uyguladığı YDS ile YÖKDİL sınavlarının standartlarına göre 
özgün olarak hazırlanmaktadır.
Deneme sınavlarının içerik ve seviyesi, ÖSYM tarafından uygulanan sınavların içerik 
ve seviyesi ile aynıdır. İcra edilen deneme sınavlarının amacı; Arapçayı yabancı dil 
olarak öğrenen bireylerin dil yeterliliklerini ölçmek, sınava girecek bireylerin ÖSYM 
standartlarına uygun soru tipleriyle tanışmalarını ve sınav konusunda deneyim 
kazanmalarını sağlamaktır.
Yılın belirli dönemlerinde online olarak icra edilen sınavlarda adayların sınav 
heyecanlarını yenmelerine katkı sağlanmakta, rakipleri arasındaki yerlerini 
görmeleri temin edilmektedir. Ayrıca deneme sınavları esnasında kullanılan soru 
türleri gerçek sınav ile birebir uyum göstermekte, adayların sınava hazırlık 
süreçlerine önemli katkı sunulmaktadır. 

 Arapça YDS-YÖKDİL Online Deneme Sınavı



Akdem Sınav Merkezi, üniversitelerin Arapça YKS-DİL puanı ile öğrenci alan lisans 
bölümlerini tercih etmek isteyen adaylara, kendilerini bu alanda denemelerine 
imkan sunan, ÖSYM standartlarına uygun, online olarak ve profesyonel bir arayüz 
programı üzerinden Arapça YKS online deneme sınavları gerçekleştirmektedir. 
Online sunulan sınav hizmetinin yanı sıra dil eğitim merkezinde ve arzu eden 
okulların bünyesinde de sınav kitapları üzerinden Arapça YKS Sınavı 
uygulanmaktadır.

Kamu ve özel sektörde bünyesinde Arapça bilen personel istihdamı ihtiyacında 
yaşanan önemli sorunlardan birisi işe başvuran bireylerin Arapça dil becerilerinin 
seviyesi ile ilgili belirtiş oldukları beyanlarının doğruluklarının kontrolüdür. Akdem 
Sınav Merkezi bu zorlukların aşılması noktasında kurumlara çözüm ortağı olarak 
hizmet sunmakta, kurumların talebine göre adaylara özel sınav yapıları da 
oluşturarak ölçme ve değerlendirme sürecini yönetmektedir.

Dilin dört temel becerisinin ölçüldüğü 
sınavlarda hizmeti talep eden 
kurumun isteklerine göre tematik 
alanda da ölçümler yapılmakta 
adayların o alandaki dil seviyesi 
belirlenmektedir. Bankacılık, medya, 
telekomünikasyon, sağlık, havacılık, 
güvenlik sektörlerinde Türkiye başta 
olmak üzere farklı ülkelerden de 
birçok kuruma hizmet sağlayan 
Akdem Sınav Merkezi, bu alanda 
yapmış olduğu sınav uygulamaları ile 
öncü bir rol edinmiştir. 

Özel eğitim kurumları ve yabancı dil projesi uygulayan okulların da yabacı dil 
eğitimlerini ölçümlendiren Akdem Sınav Merkezi, kurulduğu günden bu güne kadar 
5000’i aşkın kişinin dil seviyesi ile ilgili sınav uygulaması gerçekleştirmiştir. 

Arapça YKS Deneme Sınavları 

Kurumlara Yönelik Arapça SBS + Mülakat (ADYS)



Akdem Sınav Merkezi, Arapça bilen, dil seviyesini ve bu alandaki yeterliliğini 
profesyonel düzeyde ölçüp değerlendirmek ve bunu belgelemek isteyen bireylerin bu 
taleplerini gerçekleştirmektedir. Yazılı ve sözlü sınav şeklinde iki aşamalı olarak 
gerçekleştirilen seviye tespit sınavları sonunda bireylere sınav sonucunu bildiren 
belge ve sertifika verilmektedir. Bu belge ve sertifika, kişinin dile dair bilgi ve beceri 
düzeyinin hangi seviyede olduğunu göstermekte ve ona, bir işe başvururken sahip 
olduğu dil becerisini sergileme olanağı vermektedir. Böylece kişinin dil yeterliliğini 
kanıtlama konusunda büyük avantaj sağlamaktadır.

Bireylere Yönelik Arapça SBS + Mülakat (ADYS) 

Akdem Sınav Merkezi bünyesinde, Millî Eğitim Bakanlığı tarafından Özel Öğretim 
Kurumlarına bağlı olarak hizmet veren dil eğitim merkezinde asgari 3 kuru 
tamamlamış öğrencilere belirli periyotlarla sınav düzenlenmektedir. İlgili İlçe Millî 
Eğitim Müdürlüklerinin yazılı ve sözlü olarak uygulamış olduğu sınavlardan başarılı 
olanlara özel sertifika düzenlenmekte, söz konusu sertifika ile Özel Öğretim 
Kurumlarında okutman olarak görev icrası yapılmaktadır. 

 MEB Arapça Sertifika Sınavı



Akdem Sınav Merkezi, dünya genelinde öğrencisi olan ve yılın belirli dönemlerinde 
online olarak sınav uygulayan Online Islamic University başta olmak üzere farklı 
kurumların sınav merkezi olarak hizmet sunmaktadır. Teknolojik donanımlı, üst 
düzey güvenlikli ve yalıtılmış fiziki bir ortam sunan Akdem Sınav Merkezi bir çok 
kurumun tercih ettiği bir merkez olarak görev yapmaktadır. 

Yurtdışından Online Eğitim Veren Üniversitelerin Sınav Uygulamaları 

Akdemistanbul Sınav Merkezi yabancı öğrencilerin Türkiye’deki üniversitelerde 
doğrudan birinci sınıfta okumaları için gerekli olan Türkçe Yeterlilik Sınavı TÖMER’i 
bünyesinde uyguluyor. Birçok devlet ve vakıf üniversiteleri ile anlaşması olan sınav 
merkezimiz yılın belirli dönemlerinde TÖMER Sınavı uygulayarak yabancı öğrenciler 
için büyük bir fırsat sunmaktadır. TÖMER Sınavları dışında bazı üniversitelerin 
Yabancı Öğrenci Sınavı olarak kabul ettiği YÖS Sınavlarını da uygulayan merkezimiz 
bu alanda öncü bir rol edinmiştir.
 
Akdem Sınav Merkezi ile anlaşması olan ve kurumuzla çalışan kurumlardan bazıları:

• Kuveyt Türk Katılım Bankası 
• Türkiye Finans Katılım Bankası
• Ziraat Katılım Bankası 
• Millî Eğitim Bakanlığı Öğretmen Yetiştirme Genel Müdürlüğü
• Millî Eğitim Bakanlığı Din Öğretimi Genel Müdürlüğü
• Yunus Emre Enstitüsü
• TRT Arapça
• Gaziantep Üniversitesi TÖMER
• Mardin Artuklu Üniversitesi TÖMER
• Online Islamic University
• Manpower İnsan Kaynakları 
• Uni Free
• Comdata
• Teleperformance Türkiye
• TÜBİTAK 
• Beyoğlu Anadolu İmam Hatip Lisesi
• Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesi 

Türkçe TÖMER Sınav Uygulamaları ve YÖS Sınavları 
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